Notulen Algemene Ledenvergadering dinsdag 12 mei 2015
Turn- en Gymnastiekvereniging Odis (“OdisGym”)

Welkom
De voorzitter heet de trainers (Paul & Linda Vermeeren en Pascal Kempers), aerobicslid mw Els
Riebroek en het gehele bestuur (Corrie Haselager, Mirjam Kooijman, Kikkie Poels, Gerdi van Bijleveld
en Monique Plooij) van harte welkom.
Notulen vorige algemene ledenvergadering
Met de aantekening van de onjuiste schrijfwijze van de voornaam van Kikkie Poels (bestuurslid
Technische Commissie) worden de notulen goedgekeurd.
Financieel jaarverslag 2014
Edwin Dierdorp heeft het financieel jaarverslag gemaakt. Hij is niet bij de vergadering aanwezig en hij
stopt met zijn werkzaamheden voor OdisGym.
Wij hebben wederom een slecht financieel jaar gehad. Dit is vooral te wijten aan het afgenomen
ledenaantal. Met name door het moeten opheffen van de springgroep. In 2015 hebben we echter
lichtpuntjes: wij zijn gestart met Rope Skippen.
Opmerkingen bij het financieel jaarverslag: wij hebben nog contributie van één lid tegoed, bij de
investeringen dienen de aangeschafte slackline en microfoons te worden toegevoegd. Om te kunnen
beoordelen op welke posten we kunnen bezuinigen behoeven de nodige kostenposten verdere
toelichting. De opbouw van de bedragen niet duidelijk. Wij doen dit vanaf volgend jaar
transparanter.
In de vorige algemene ledenvergadering is besloten de contributie te verhogen met 5% per 1-1-2015
en met 5% per 1-1-2016. Wij besluiten in overleg met de trainers het wedstrijdgeld in de contributie
op te nemen per eerstvolgende incasseringstermijn (jongste jeugd + € 3, vanaf 6 jaar = € 7,50). De
nieuwe tarieven worden gepubliceerd op de website.
Bestuurswissel
Mede ingegeven door het stoppen van Edwin Dierdorp als administrateur voor het financieel
jaarverslag en de zittingstermijnen van de voorzitter en penningmeester, heeft het bestuur de
oproep doen uitgaan voor kandidaten en een administrateur. Hierop is geen enkele reactie gekomen.
Het bestuur stelt voor dat Monique Plooij, thans voorzitter, de taak van penningmeester op zich gaat
nemen. Corrie Haselager, thans penningmeester, zal de taak van voorzitter gaan vervullen. De
nieuwe penningmeester is in staat zelf het financieel jaarverslag te maken, waardoor een extern
administrateur niet meer nodig is. Wel dient een kascommissie te worden ingesteld. Mw Riebroek
wil plaatsnemen in de kascommissie en zal t.z.t. met een tweede lid de boeken controleren.
Deze voorstellen worden aangenomen.
Jaarverslag
Eind december telde onze vereniging 97 leden (12 aerobics, 85 turners) (2013: 125). Op 11 mei 2015
is het aantal leden 108.
Wij hebben in 2014 naar tevredenheid een wedstrijd voor jongens georganiseerd en sinterklaas voor
alle jeugdleden. Leden en trainers van Odis hebben deelgenomen aan het Zomerkamp van de KNGU.
En diverse jeugdleden hebben zowel recreatie als selectiewedstrijden geturnd. Tevens is
deelgenomen aan de Grote Clubactie.
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Rondvraag/w.v.t.t.k.
Per januari 2015 is de trainster van de aerobics gestopt, zij is tijdelijk vervangen door Kerstin. Per 19
mei 2015 zal Cynthia Schriek de aerobicslessen gaan verzorgen. Wij zullen, net als bij de jeugd, ook
een vrienden/vriendinnenles bij de aerobics invoeren.
Groepsnamen van het jeugdturnen zijn landelijk aangepast. Deze dienen op het inschrijfformulier
gelijkluidend te zijn.
Rope Skippen. Pascal wordt getraind. Monique Plooij wordt hieraan toegevoegd. Op termijn hopen
wij een senioren/volwassenen groep te kunnen oprichten.
RaboCoöperatiefonds. Voor 1 juli zijn wij voornemens een aanvraag te doen voor een bijdrage aan
een nieuwe tumblingbaan. In de ledenvergadering van de Rabobank zal hierover worden gestemd.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de (oude) voorzitter de vergadering.
Voor akkoord

Corrie Haselager-Luijer
voorzitter

Gerdi van Bijleveld-Tijsseling
secretaris
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